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سخن نخست
ــه بررســی  ــن شــماره ب ــه تولیــد کننــدگان گرامــی در ای ــا درود ب ب
ــای  ــش ه ــاور ژل )Shower Gel( و گرای ــا ش ــتحمام ی ــی ژل اس اجمال
ــه  ــب ارائ ــت مطال ــد اس ــت. امی ــم پرداخ ــول خواهی ــن محص ــی ای بویای
شــده بتوانــد هــر چنــد کــم و انــدک در ارتقــای دانســته هــا  و انتخــاب 

ــد. ــا باش ــی راهگش ــدگان گرام ــرای تولیدکنن ــه ب ــت رایح درس
هنگامــی کــه بــرای اســتحمام بــه داخــل حمــام مــی رویــد، مایــل 
ــد؟  ــود برگزنی ــدن خ ــوی ب ــرای شستش ــوینده را ب ــدام ش ــتید ک هس
ــاید  ــت ش ــگاه نخس ــتحمام؟ در ن ــا ژل اس ــون؟ ی ــدن؟ صاب ــامپو ب ش
ــد  ــا بای ــدن اســت، ام تصــور کنیــد کــه ژل اســتحمام همــان شــامپو ب

ــد. ــم دارن ــا ه ــی ب ــاوت های ــول تف ــن دو محص ــه ای ــت ک دانس
ــتحمام  ــرد ژل اس ــوه عملک ــه نح ــت ک ــد گف ــوص بای ــن خص در ای
ــتحمام داری  ــه ژل اس ــاوت ک ــن تف ــا ای ــوده ب ــدن ب ــامپو ب ــد ش همانن
ــوده و  ــک نم ــت کم ــرداری پوس ــه ب ــه الی ــه ب ــت ک ــی اس ترکیبات
ــن  ــتفاده از ای ــد. اس ــاک می کن ــت پ ــطح پوس ــا را از روی س آلودگی ه
محصــول عــاوه  بــر  خاصیــت  الیــه بــرداری  پوســت، مــی توانــد دارای 
مزیــت آبرســانی هــم باشــد. هــم چنیــن بهبــود خاصیــت کــش ســانی 
یــا االســتیک پوســت و در نتیجــه ســفت و محکــم شــدن پوســت بــدن، 
تغذیــه پوســت بــا روغــن هایــی همچــون آرگان، زیتــون، هلــو، آووکادو 
ــر،  ــر، لطیف ت ــان ت ــت درخش ــتن پوس ــه داش ــر ب ــت منج ــه در نهای ک

اثــر  نرمتــر و  ابریشــمی تر و 
ــا را  ــن ژل ه ــش ای ــام بخ التی
مــی تــوان از تفــاوت هــای 
بــا  محصــول  ایــن  عمــده 
شــامپوهای بــدن عنــوان کــرد.
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اســتفاده از ژل اســتحمام زمانــی بیشــتر اهمیــت مــی یابــد کــه شــما یــا 
دچــار خشــکی پوســت شــده یــا دچــار بیمــاری مزمــن پوســتی هســتید یــا 
ــز  ــون نی ــتفاده از صاب ــرداری دارد. اس ــه ب ــه الی ــاز ب ــما نی ــت ش ــه پوس اینک
باعــث کاهــش چربــی طبیعــی ســطح پوســت گردیــده و بــه دنبــال آن ممکــن 
ــون  ــتی همچ ــات پوس ــوارد التهاب ــی م ــکی و در برخ ــروز خش ــث ب ــت باع اس

ــه دنبــال داشــته باشــد. خــارش و قرمــزی را پــس از اســتفاده ب

ــه  ــد ک ــب باش ــما جال ــرای ش ــاید ب ش
ــت  ــی اس ــاور ژل اختراع ــد ش بدانی

ــع  ــون مای ــراع صاب ــتق از اخت مش
ــده  ــفرد در س ــام ش ــط ویلی توس
ــول  ــن محص ــا ای ــه بعده 1800 ک
در نهایــت بــا ظهــور صابــون 
 1898 ســال  در   Palmolive

ــه  ــرکت B.J. Johnson ب ــط ش توس
ــت. ــت یاف ــت دس محبوبی

ــن  ــازار ای ــران ب ــدگان و رهب ــد کنن ــیاری از تولی طریــق بس از  محصــول 
رایحــه منحصــر بــه فــرد خــود در میــان مشتریانشــان شــناخته مــی شــوند، 
بــه نحــوی کــه انتخــاب درســت گــروه رایحــه در تولیــد ایــن محصــول در کنار 
ســایر مؤلفــه هــای تولیــد حائــز اهمیــت بــوده و از طریــق ثبــت در حافظــه ی 
بویایــی مصــرف کننــدگان، مــی توانــد موجــب اقبــال و اســتقبال از محصــول 

ــردد. ــدف گ ــازار ه در ب
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چشم انداز
بازار ژل استحمام

ــاری Fortune Business Insights ارزش  ــگاه آم ــگاری پای ــاس داده ن ــر اس ب
جهانــی بــازار شــوینده هــای بــدن )صابــون هــای حمــام، شــامپو بــدن، شــاور 
ــال 2020  ــط و ...( در س ــوالت مرتب ــد محص ــیمیایی تولی ــای ش ــی ه ژل، افزودن
میــادی بالــغ بــر 43/22 میلیــارد دالر آمریــکا محاســبه شــده و پیــش بینــی 
مــی شــود ایــن رقــم تــا ســال 2028 بــه رقــم 63/16 میلیــارد دالر آمریــکا بــا 

در نظــر گرفتــن نــرخ رشــد مرکــب ســالیانه )GAGR( 5 درصــد برســد.

هــم چنیــن ایــن گــزارش مــی افزایــد: انتظــار مــی رود مصــرف محصــوالت 
شــامپو بــدن و شــاور ژل در 
ســال های آینــده بــه دلیــل 
محبوبیــت و راحتــی کــه نســبت 
از  ســنتی  صابون هــای  بــه 
ــتفاده  ــازی و اس ــر ذخیره س نظ
دارد، رشــد چشــمگیری داشــته 
می شــود  پیش بینــی  باشــد. 
ــول   ــوع محص ــتفاده از ن ــه اس ک
ــهولت   ــل س ــه  دلی ــع ب ژل و مای
بطری هــای  در  ذخیره ســازی 
ــودن  ــترس ب ــته و در دس دربس
آســان  توزیــع  سیســتم های 

ماننــد پمپ هــای فشــاری بــرای گــروه محصــول شــاور ژل  و قطــره چکانــی 
ــند. ــته باش ــی داش ــد قابل توجه ــره، رش ــام و غی ــای حم ــرای روغن ه ب
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طــی ســال 2020 ارزش بــازار انــواع شــوینده هــای بــدن در منطقــه آســیا-
ــار          ــید و انتظ ــکا رس ــارد دالر آمری ــه 15.99 میلی ــیه )Asia-Pacific( ب اقیانوس
ــلطه  ــت س ــی را تح ــازار جهان ــزارش، ب ــن گ ــی ای ــش بین ــی رود در دوره پی م
ــار جهانــی )فائــو(  خــود درآورد. افــزون بــر ایــن، گــزارش ســازمان خــوار و ب
طــی همیــن ســال متوســط ســن مصــرف کننــدگان ایــن گــروه محصــول در 
ــکا را حــدود 38  ــاالت متحــده آمری منطقــه آسیا-اقیانوســیه را 28 ســال و ای
و اروپــا را حــدود 42 ســال نشــان مــی دهــد. رشــد نســل جــوان در منطقــه 
بــه افزایــش تقاضــا کمــک مــی کنــد. ایــن گــروه ســنی معمــوالً بــا ســرعت 
ــوالت  ــر و محص ــی معط ــواد افزودن ــد م ــد مانن ــام جدی ــذب اق ــتری ج بیش

ــواع شــاور ژل مــی شــوند. ــه ان مرتبــط از جمل

ــن  ــر گرفت ــا درنظ ــروه L'Occitane ب ــادی گ ــال 2018 می ــی س ــاه م در م
اهمیــت انتخــاب صحیــح رایحــه هــا در گــروه شــوینده هــای بــدن هــم چــون 
انــواع شــامپوهای بــدن و شــاور ژل هــا اقــدام بــه معرفــی گروهــی از محصوالت 
خــود بــه نــام هــایIcy Verbena, Citrus Verbena  و Mint Verbena موجــب 

ایجــاد تحولــی کلیــدی در طــی ایــن دوره گردیــد.
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ارزش های تولید
در بازار محصوالت ژل استحمام

آنچه در تولید و عرضه این گروه محصول حائز اهمیت است را می توان در سه 
بخش به صورت اجمالی بیان نمود.

تجربه

در اســتفاده از محصــول، پیشــینه و تجربــه مــی توانــد از جهتــی در ارتباطــی 
ــه،   ــر رایح ــه نظ ــد.از نقط ــا آن باش ــط ب ــم مرتب ــه و مفاهی ــا رایح ــگ ب تنگاتن
ــر مــی گزیننــد کــه حافظــه بویایــی آن هــا  ــی را ب مصــرف کننــدگان محصول

ــه عنــوان رایحــه ای مــورد پســند ثبــت کــرده باشــد. قبــًا  ب

جنبه مراقبت از پوست 

مــی تــوان گفــت کــه گــروه محصــوالت شــوینده هــای حمــام، در حــال محــو 
مــرز بیــن کاربــرد اســتحمام و خــواص مراقبــت از پوســت در محصــول هســتند. 
ــای  ــی ه ــه ویژگ ــه ب ــق توج ــوالت از طری ــت در محص ــت از پوس ــه مراقب جنب
علمــی مبتنــی بــر مراقبتــی پوســت یــا درماتولوژیــک محصــول مــورد توجــه 

واقــع مــی شــود.

عملکرد

عملکــرد را در یــک کام مــی تــوان تاثیــر قــوی و قدرتمنــد حاصــل از نتایــج 
شــگرف کــه مصــرف کننــدگان از مصــرف محصــوالت بیــش از پیــش انتظــار 
ــی و  ــی باکتریال ــواص آنت ــون خ ــم چ ــواردی ه ــود. م ــه نم ــد را خاص دارن

ــره. ــی و غی ــت عموم ــی و بهداش ــبو کنندگ ــه، خوش ویتامین
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گرایش های رایحه
در گروه محصوالت ژل استحمام

گرایشــات یــا ترندهــای رایحــه هــا در ســه گــروه تجربــه، مراقبــت از پوســت و 
عملکــرد، هــر کــدام دارای طبقــه بنــدی مشــخص اســت.

گرایش های رایحه در گروه تجربه
در ایــن گــروه دو گرایــش بــرای عرضــه رایحــه هــا بــه 

چشــم مــی خــورد.
در گرایــش اول، حضــور پررنــگ گــروه رایحــه هــای 
ــواع         ــه ان ــند. رایح ــی رس ــام م ــوه ای بمش ــی و می گل
گل هــای ســفید و گل هــای رز را ایــن دســته مــی تــوان 

جــای مــی گیرنــد.

ــتان  ــوه ای، داس ــای می ــه ه ــوص رایح ــا در خص ام
ــا  ــوه ه ــوی می ــب ب ــت.  ترکی ــر اس ــه ای دیگ ــه گون ب
بــا یکدیگــر یــا بــه اصطــاح خلــق آمیــزه ای از                     
رایحــه هــای متفــاوت ماننــد مخلــوط بــوی میــوه هــای 
ــک  ــه ی ت ــک رایح ــه ی ــبت  ب ــتوایی، نس ــز و اس قرم

بعــدی ارجحیــت بیشــتری دارد.

تاثیــر تازگــی و شــادابی از طریــق نــت هــای آبــی )Aqueous( هــم چــون انــار، 
پیتانــگا و آب نارگیــل )Coconut Water( بیــان می شــود.

گرایش دوم
در ایــن گرایــش مفاهیمــی هــم چــون نرمــی، آرامــش و 
لطافــت کودکانــه بــرای مصــرف کننــده  از طریــق رایحــه 
هایــی هــم چــون بــوی شــیرینی، وانیــل، قهــوه ویتنامــی 
ــود. در  ــی ش ــه م ــل ترجم ــادام و عس ــو(،  ب ــوه راس )قه
ایــن گرایــش نــت هایــی بــا تــم تازگــی بیشــتر مــد نظــر 

اســت.
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گرایش های رایحه در گروه مراقبت از پوست
گروه مراقیت از پوست داری 4 گرایش است.

گرایش اول
ــوالت  ــتفاده در محص ــورد اس ــیک م ــای کاس ــت ه ن
ــی  ــی رزی، گل ــون گل ــم چ ــتی ه ــی و بهداش آرایش
پودری)بنفشــه، زنبــق، مشــک و وانیــل( گلــی ســبز و 
میــوه هــای زرد )زرد آلــو، هلــو( در ایــن گرایــش جــای   

ــد. مــی گیرن

گرایش دوم
ــوه-  ــف و در کل می ــر میوهــای مختل ــی از عط مخلوط
هــای اســتوایی البتــه در مقایســه ای کــم ماننــد انجیر، 
ــرای  ــه را ب ــت گون ــی مراقب ــگا و ... حس ــا، مورین پاپای
ــده  ــرف کنن ــه مص ــت ب ــا پوس ــط ب ــوالت مرتب محص

مــی دهــد.

گرایش سوم
نــت هــای خانــواده مرکبــات و نــت هــای آبــی چــون 
ــی،  ــی در بویای ــی فرع ــد گرایش ــو مانن ــوی و لیم کی

ــد. ــی کن ــا م ــی را الق ــس  مراقبت ــی و ح ــه تازگ جنب

گرایش چهارم
نــت هــای چوبــی چــه بــه صــورت خشــک یــا نــرم و 
ــا ایجــاد حــس برانگیــزی اشــتها ماننــد  نــت هایــی ب
ــی و  ــس نرم ــی از ح ــل، ترجمان ــی و وانی ــر تاف عط

ــد. ــی نمای ــاد م ــه را ایج ــم گون ــت ابریش لطاف
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گرایش های رایحه در گروه عملکرد
2 گرایش بویایی در این گروه دیده می شود.

گرایش اول
ــیک  ــا کاس ــه ه ــه رایح ــوط ب ــای مرب کده
مردانــه توســط ایــن گرایــش بــه بینــی و نهایتــًا 
ــوند.     ــی ش ــال م ــما ارس ــی ش ــه بویای حافظ
ــوژه  ــوژه)Fougere(، ف ــد ف ــی همانن ــح های رای
ــای  ــم ه ــی )woody( و ت ــای چوب ــِرش، عطره ِف
تنــد )Spicy( ترجمــه گویایــی از خــواص و 
اثــرات تازگــی و ضــد باکتریایــی محصــول مــورد 

ــت. ــتفاده اس اس

ــت  ــده اس ــه ش ــرخس گرفت ــی س ــه معن ــوی Fougere ب ــوژه از واژه ی فرانس ف
ــت.  ــوب اس ــزه وچ ــمعدانی، خ ــطوخودوس، گل ش ــی از اس ــامل نت های و ش
مبتکــر ایــن گــروه بویایــی خانــه عطــر هوبیگانــت اســت کــه بــرای اولیــن بــار 
ترکیبــی از کوماریــن را در عطــر ســازی اســتفاده کــرد؛ کوماریــن در طبیعــت 

ــازه دارد. ــف ت ــوی عل ــود و ب ــی ش ــت م ــکا یاف ــون تون ــی چ در گیاه های

ــه هســتند و رایحــه ای غلیــظ، تنــد  ــوژه اغلــب مردان عطرهــای آروماتیــک ف
و حالتــی گــرم و تــا حــدودی تلــخ و کاســیک از بــوی پــودر و خــاک دارنــد.

گرایش دوم
ــرزندگی،  ــادابی و س ــون ش ــی چ خواص
تقویــت کنندگــی و ویتامینــه بــودن 
ــواده  ــر خان ــای معط ــت ه ــق ن از طری
 )Fizyy( مرکبــات و تــم هــای گازدار
بــرای مصــرف کننــده ترجمــه می شــود.
ــوی  ــه س ــتی ب ــه بازگش ــع از آن ب در واق
اجــرای نــت هایــی بــا درون مایــه تازگــی 
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گرایش های رایحه
درمحصوالت ژل استحمام

گروه تجربه

برنــد نــام آشــنای PALMOLIVE در ایــن گــروه محصــول 
ــام               ــا ن ــت ب ــش نخس ــود را در گرای ــوی خ ــدن ش ژل ب
Feel the Passion بــا ترکیبــی از رایــح های گل های ســفید 

و میــوه هــای قرمــز روانــه بــازار نمــوده اســت.

L'ORÉAL محصــول ســه منظــوره خــود را از 
MEN EXPERT بــرای آقایــان بــا قابلیــت  ســری 
ــدگاری 24  ــا مان ــت ب ــه پوس ــف ب ــانی مضاع آبرس
ســاعته، بــا تــم رایحــه خانــواده مرکبــات و 
ــرار  ــدگان ق ــرف کنن ــار مص ــافت وود در اختی س

ــت.  داده اس
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گرایش های رایحه 
درمحصوالت ژل استحمام

گروه مراقبت از پوست

شــرکت نیــوا NIVEA بــا معرفی محصــول لوســیون حمام       
In shower rich body lotion  در کاس محصــوالت مراقبت 
از پوســت بــا خاصیــت حفــظ رطوبــت ســطح  پوســت بــه 
مــدت 24 ســاعت بــه  این نیــاز مصــرف کنندگان پاســخی 
مثبــت داده اســت. ترکیبــی از رایحــه هــای خانــواده رزی و 

ــواده مرکبات. خان

ــب  ــا ترکی PALMOLIVE ب ــی  ــوی ِکِرم ــدن ش ب
خانــواده  و  فــروت  پشــن  هــای  گل  رایحــه 
بــه فــرد  ای منحصــر  رایحــه  مرکبــات دارای 
اســت.که در نهایــت بــا یــک رایحــه شــیرین آزاد 

ــد. ــی یاب ــه م ــته و خاتم گش

FA بــا عطــر لیمــو و زنجبیــل حــاوی  بــدن شــوی 
ــود  ــی خ ــت روغن ــا باف ــه ب ــن، ک ــرو روغ میک

ــود. ــی ش ــت م ــندگی پوس ــبب درخش س

ترکیبــی از رایحــه هــای چوبــی از نــوع خشــک و 
ــه  Sanex  ب ــدن شــوی  گل هــای ســبز محصــول ب
DERMO SENSITIVE مناســب پوســت  نــام 

ــت. ــاس اس ــای حس ه
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شــاور ژل مردانــه ACTIVE SPORT تولیــد کمپانــی 
ــوژه  ــه ف ــم رایح ــا ت ــه ، ب ــرف روزان ــت مص AXE جه
مــدرن و خانــواده برگــی ســبز گزینــه مناســبی  بــرای 

آقایــان خواهــد بــود.

ــای  ــه ه ــروه رایح ــال از گ ــه پرتق ــب رایح ترکی
بوهــای  گــروه  از  قهــوه  شــکات  و  مرکبــات 
ــی  ــوی ِکِرم ــدن ش ــول ب ــی )Edible( محص خوراک
PH خنثــی عرضــه نموده  DOP Orangette را بــا 

ــت. اس
بــه همــراه شــکات  پرتقــال  رایحــه  پخــش 
در  تمیــزی  حــس  قدرتمنــد  القــای  موجــب 

شــد. خواهــد  کننــده  مصــرف 

گرایش های رایحه 
درمحصوالت ژل استحمام

گروه عملکرد
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 شــرکت  ســابین مهر شــیمی پارســیان 

مفتخر اســت کــه بــه اطــاع مصرف کننــدگان 

ــای  ــانس ه ــه اس ــه کلی ــاند ک ــز برس عزی

عرضــه شــده از طریــق کمپانــی فرانســوی    

Expressions Parfumées مطابــق بــا 

فرموالســیون جدید  و  در راســتای حفظ سامتی 

مصرف کننــدگان با اســتفاده از جایگزینــی وزنی 

ایــن مــاده مضر بــا ســایر مــواد در فرموالســیون 

 )Olfactory Profile( بدون تغییر در نمایه بویایــی

و عــدم نقــض مشــخصات مقــررات و ایمنی 

فرمــول محصــول نهایی اســت .

کلیه مــوارد مذکــور مطابق با مقــررات انجمن 

بین المللی عطــر و روایــح  )IFRA( بــوده و کمپانی 

تولید کننــده اطمینــان  مــی دهد کــه این تغییر 

در فرمــول،  روی ایمنــی و رعایــت مقــررات تولیــد 

محصوالت نهایــی مربوطه تأثیرنخواهد گذاشــت .

مطابــق پانزدهمیــن جلســه ســازگاری با 

ــیون تنظیم  ــرفت فنی )15th ATP1( کمس پیش

مقــررات     طبقــه بندی، برچســب گذاری و بســته 

بنــدی )CLP( آژانــس مواد شــمیایی اتحادیــه اروپا  

)ECHA( کــه در تاریــخ  11 آگوســت 2020 برگــزار 

گردیــده و در ژورنــال رســمی آن بــه چاپ رســیده 

اســت،  از ایــن پــس اســتفاده از مــاده شــیمیایی 

BMHCA/Lilial( بــا شــماره  لیلیــال )

 6-54-8  )CAS No.( ــی ــی ای س ــت س ثب

مطابق ضمیمــه 6 در گــروه تولید B1 مــواد مخاطره 

آمیز بــرای محیط زیســت از تاریــخ 1 مــارس 2022 

ممنــوع خواهد بــود .

اهمیت به سامتی مصرف کنندگان
 با ارائه اسانس های فاقد ماده لیلیال

 )BMHCA/Lilial(
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